
 

Om Turandot av  Guacomo Puccini..  

Giacomo Puccinis sista och oavslutade opera Turandot hade urpremiär 1926, två år e�er hans 

död. Prinsessan Turandot utsä�er sina friare för prövningar som all"d slutar med a� de förlorar 

huvudet. Det är e� mytologiskt stoff som tål en psykoanaly"sk läsning. I regissörens tolkning är 

människan fångad mellan civilisa"onen och dri�en. Här skapas en värld med flera symboliska lager 

i det freudianska mötet mellan kärleken och dödsdri�en. En kärlek som dödar. 

Om Le�lands Na�onal Opera. Den nya operabyggnaden ritades av St Petersburgarkitekten Ludwig Bonshtet och började byggas 1860. 

Redan tre år senare öppnade den sin första säsong.  E�er första världskriget fick den heta Sovjet Le5ska Operan och under landets första 

"d som oberoende kallades den ”Vita Huset”. Inte förrän 1989, e�er en nära 50-årig sovje"sk ockupa"onsperiod fick den status som Le�-

lands Na"onal Opera. 1991-1995 genomgick operan en grundlig renovering. Nu  är denna kulturbyggnad återinvigd och ansedd som le-

dande operascen i Bal"kum.  

Med Rotary �ll Riga 
12  — 15 juni, �sdag �ll fredag 

Operafes�val i Riga och 100 års jubileum av Le lands frigörelse. 
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Teknisk reseledare Håkan Winslow, mångårig medlem i Linköpings 

RK och researrangör. Vi har lokala svensktalande guider som möter 

upp i Riga.  Resan är producerad i närma samarbete med Dace 

Stezkina "digare president i Riga RK. Hon driver också en rese-

agentur för inkommande turism "ll Le�land och  Riga.  Winslow 

Travel har under flera år samarbetat med Riga Tour och Dace 

Stezkina.  

Winslow Travel AB arrangerar grupp-, konferens-, studie- och rund-resor och har statlig resegaran" inbetald "ll  Kammarkollegiet. 

Informa�on/bokning:   

Winslow Travel AB  

Gjuterigatan 1D   

58273 Linköping 

 info@winslowtravel.se 

Tel 0709 852230 

Håkan Winslow 

Se också anmälningsblanke/ 

på hemsidan, 

www.winslowtravel.se 

En resa som ger oss e� "llfälle a� hälsa på våra Rotaryvänner i Riga i kombina"on med  

opera och y�erligare kulturupplevelser. Utöver de�a lär vi känna den gamla svenskstadens 

historia under våra dagar i Riga. Stadssightseeing med omfa�ande stadsrundturer med buss 

och svenskspråkig lokalguide. 

Under våra promenader beundrar vi Rigas prakAulla jugendarkitektur - av många ansedd som 

den finaste i Europa. Och "ll allt de�a - utmärkt boende på 4-stjärnigt hotell i absoluta cent-

rum. Under någon dag åker vi med buss dels ut på landsbygden för a� ta del av e� Rotarypro-

jekt. Vi gör också en förmiddagstur "ll sekelski�esbadorten Jurmala med välbevarad träbe-

byggelse - Rigas sommarstad direkt vid kusten.  Se dag för dag program. 

Vänd och läs 

programmet 

 

Rotary Riga. Vi gör e/ utbyte med  våra rotaryvänner i Riga. Le/land och Riga �llhör samma distrikt som vi i 

Linköping, 2410.  På �sdagskvällen träffar vi våra vänner från olika klubbar i Riga. Intressant  a/ utbyta rotary-

tankar och vi får en informa�on om Rotarys verksamhet i Le/land. I resans pris  ingår  e� belopp per person. En 

summa som går "ll e� gemensamt projekt inom Rotary 2410 i Linköping. Vid e� deltagarantal av minimum 24 personer 

blir summan ca 8000:— 



Program 

Dag 1, Tisdag 

 

Direk8lyg med Air Ball�c. Flyget avgår kl 12.50 med  ankomst  �ll Riga kl 15.00. Vi 

möts av en lokal guide som ger en kort introduk�on om vår vistelse och berä/ar 

om hur vi geografiskt finner oss �ll rä/a i staden. Vi checkar in på vårt hotell  

Avalon.  

Redan kl 17.00 möter vi våra vänner i Rotary Riga, vi gör en promenad i den Gamla 

Staden och besöker Slo/et och ”Svenskporten”.   

Rotarykväll, middag kl 19.00 på Gutenbergs Terrass.  Vi träffar våra vänner ifrån 

Rigas Rotaryklubbar, middag och trevligt umgänge.   

 

Dag 2 , onsdag 

E?er  frukost väntar guide och vi besöker Art Noveau distriktet med jugendarkitek-

tur. Besök på museet Riga Art Noveau, visar en lägenhet från sekelski?et i art deco 

distriktet. 

Vi tar också utanför staden med buss och med lokal Rotaryrepresentant besöker vi 

e/ projekt från en av Rotarys klubbar i Riga.. 

Lunch på egen hand. Det finns också �d för y/erligare besök på museum, gallerier 

eller a/ u8orska Riga på egen hand. 

På kvällen äter vi en gemensam middag på restaurang i ”gamla stan”. 

Dag 3 , torsdag 

Frukost.  Vi gör denna dag en förmiddagstur på Riga Kanal. Genom staden flyter 

floden Daugava, vars ryska namn är Västra Dvina, som då�dens största skepp 

kunde segla  för a/ komma in �ll staden. Kanalen kan idag inte ta emot större 

skepp. Kanalen  slingrar sig genom den vackra Kronvaldparken.   

E?er kanalturen besöker vi Domkyrkan för a/ lugnt si/a ner och lyssna �ll en or-

gelkonsert. 

Lunch på egen hand. 

På e?ermiddagen besöker vi den stora marknaden som ligger vid Rigas Central-

sta�on, e/ myller av affärsstånd och bodar, saluhall.  Här får vi smaka lokala speci-

aliteter, rågbröd, rökt kyckling, hampa, smör och mycket annat. Marknadshallarna 

finns med på UNESCOs arvslista 

E?er promenad �llbaka �ll  vårt hotell väntar besöket på Rigas Na�onal Opera. 

Promenad avstånd från hotellet. 

Kl 19.00 tar vi plats på Rigas Na�onalopera och Operan Turandot.  

 

 

 

 

  

Vårt program   

Dag 4, fredag 

 

E?er frukost, checkar vi ut från vårt hotell. 

I samband med  transfer �ll flygplatsen gör vi en kombinerad u8lykt 

�ll den lilla kurorten Jurmala ligger som ligger ca 20 minuter utanför 

centrum. Det är en kurort med gamla anor, där tsar Nikolai II redan 

är 1938 lät uppföra e/ badhus med mineralva/en. Framförallt är 

Jurmala känt för sina exklusiva SPA, som lockar besökare från Ryss-

land såväl som från de nordiska länderna. Jurmala ståtar dessutom 

med en av den leHska kustens få stränder. Här möts gamla  

patricier villor från öststats�den med idag moderna hotell och SPA 

anläggningar. Det finns go/ om  restauranger och barer för a/ 

hinna äta  lunch på egen hand.  

Vi kommer a/ vara på flygplatsen i god �d innan flyget avgår kl 

18.30 med ankomst Arlanda kl 18.45.  

 Preliminärt program 18 02 23, som kan ändras. 

 

resans pris   9.880:—     (preliminärt pris  18 02 23) 

 

I priset ingår 

 

• Flygbilje/ inkl resväska, 20 kg Arlanda-Riga  T/R 

• Logi, del i dubbelrum, 3 nä/er, inkl frukost 

• Middag,3 rä/er och dryck, dag 1 

• Middag, 3 rä/er och dryck,  dag 2 

• Avsmakning av lokala specialiteter 

• Guidade turer, promenad, eller med buss enligt 

program. 

• Kanaltur på Riga Kanal 

• Transfer vid ankomst och avresa 

• U8lykt �ll Jurmala fredag 

• Orgelkonsert i Domkyrkan 

• Bilje/, �ll  Turandot.  Första klass.kat 1 

• Bidrag �ll  gemensamt projekt Rotary 2410   

  

Visar det sig a/ det blir e/ stort intresse från Östergötland kom-

mer vi a/ erbjuda gemensam transport �ll och från Arlanda.  

 

Tillägg för enkelrum  2.000:—   

 

 

 

 

Om vårt hotell i 

’Riga: AVALON 

HOTEL**** 

Modernt hotell i 

djärva färger. Avalon Ho-

tel ligger centralt i 

Riga, nära den äldre 

stadsdelen och opera-

huset. I området finns e/ bra utbud av shopping, restau-

ranger och sevärdheter. Under sommarhalvåret kan du från 

hotellets terrass njuta av en magnifik utsikt över omgivning-


